
 

 

 
 
 
 

  

 
 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Lokaal Hengelo 
T.a.v. de heer G. Dedecker 
Postbus 18   
7550AA Hengelo  
 

 Postbus 18 
7550 AA  Hengelo  

  
  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoorden raadsvragen 

betreffende OER 

3411762  12 juli 2022 

Geachte heer Dedecker, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 

Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 
In uw brief van 15 april 2022 stelt u vragen over de omgevingseffectrapportage (o.e.r.) in relatie 
met de Omgevingswet. Een o.e.r. is als voorwaarde opgenomen voor de zoeklocaties voor 
duurzame energieopwekking via zon en wind in het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-
2030. In deze brief gaan wij in op uw vragen.   

 
1. Kan het College bevestigen dat als onderdeel van het raadsbesluit op 09-02-2022 

(zaaknummer 3338624 Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030 ) een 
besluit is genomen tot het opstellen van een o.e.r.? 

 
Ja, het klopt dat een verdiepend onderzoek naar de effecten van zonnevelden en windturbines op 

de omgeving via een plan-m.e.r. als onderdeel van de o.e.r. onderdeel uit maakt van het 
raadsbesluit voor het Omgevingsprogramma Nieuwe energie 2021-2030, Uitvoeringsprogramma 

2021-2025 en het Stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaats en gevel. 
 

2. Is het College met Lokaal Hengelo eens dat een o.e.r onderdeel is van een nieuwe 
omgevingswet? 

 

In een o.e.r. worden naast de wettelijk voorgeschreven milieu effecten ook andere 
omgevingseffecten betrokken. Een plan milieueffectrapportage (plan-m.e.r.) dat een technisch 
onderzoek is, maakt dan ook onderdeel uit van de o.e.r. en de wettelijk verankering is in hoofdstuk 
7 van de Wet milieubeheer (en in de toekomst in hoofdstuk 16 van de Omgevingswet). Via een 
o.e.r. worden de effecten van zonnevelden en windturbines op de omgeving en het milieu in kaart 
gebracht. Dit levert informatie om keuzes te kunnen maken en besluiten te kunnen nemen over 
voorwaarden en regels voor de zoekgebieden uit het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-

2030 die worden verankerd in het Omgevingsplan (het Omgevingsplan is instrument onder de 
Omgevingswet waarin de gemeente de regels voor de fysieke leefomgeving vastlegt).    
 

3. Graag verduidelijking van het College wanneer de bekendmaking komt van het 
voornemen tot het opstellen van een o.e.r voor zaaknummer 3338624 - 
Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030? 

 
De o.e.r. zal worden uitgevoerd door de Regionale Energiestrategie Twente. De zoeklocaties voor 
zonnevelden en windturbines zoals opgenomen in het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-
2030 worden ingebracht door Hengelo voor verdiepend onderzoek. Het is nog niet bekend wanneer 
het onderzoek start.  
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4. Graag verduidelijking van het College wanneer er een onderzoek agenda (ook wel 

genoemd "Notitie Reikwijdte en Detailniveau"), opgemaakt wordt betreffende de o.e.r. 
en de daarop volgende zienswijze procedure ? 

 
Voor dat het MER/OER wordt opgesteld moeten wettelijk aangewezen adviseurs en betrokken 
bestuursorganen worden geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie die 
in de MER/OER moet opgenomen. Er is geen sprake van een zienswijze procedure voor een 
(afzonderlijke) notitie reikwijdte en detail niveau. Eerder was dat wel een verplichting, maar de wet 

is gewijzigd. Wel moet het bevoegd gezag kennisgeving doen van het voornemen om een MER/OER 
op te stellen en van de mogelijkheid zienswijzen op dit voornemen in te brengen. In die 
zienswijzen kan uiteraard ook de reikwijdte en detail niveau van het onderzoek worden betrokken 

(zie ook vraag 8).  
 

5. Kan het College aangeven wie het bevoegd gezag is inzake het opstellen van een 
o.e.r.? 

 
Een o.e.r. met daarin een milieueffectrapportage (m.e.r.), dat een technisch onderzoek is, wordt 
uitgevoerd in het kader van de RES Twente. Het uiteindelijke omgevingseffectrapport (OER) geeft 
gemeenten inzicht in mogelijke varianten, de samenhang en de effecten van duurzame 
energieopwekking in Twente. Het geeft onderbouwde informatie, op basis waarvan het bevoegd 
gezag een goed afgewogen besluit kan nemen over zoeklocaties voor zonnevelden en windturbines, 

maar ook voor warmteprojecten. Wie het bevoegd gezag is hangt af van de zoeklocaties, het te 
nemen besluit en bijbehorende procedure. Zo zijn gemeentebesturen bevoegd gezag voor 
zonnevelden en voor windlocaties met een maximum van 2 windturbines. Voor een windpark 
bestaande uit 3 of meer windturbines is de provincie bevoegd gezag.   

 
6. Kan het College aangeven wat de wettelijke grondslag is voor de o.e.r. ? 

 

De wettelijke grondslag voor een m.e.r. is hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en in de toekomst 
hoofdstuk 16 van de Omgevingswet. De keuze om een m.e.r. uit te breiden met andere niet-milieu 
aspecten tot een oer heeft geen wettelijke grondslag.  
 

7. Kan het College aangeven in welke verordening meer te lezen valt over de o.e.r.? 
 
In hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het daarop gebaseerde Besluit milieueffectrapportage 

(Besluit m.e.r.) is bepaald welke aspecten betrokken moeten worden en welke procedure moet 
worden doorlopen. In provinciale verordeningen kunnen extra activiteiten worden opgenomen.  

 
8. Kan het College aangeven of en zo ja welke vorm van participatie is voorzien voor de 

o.e.r ? 
 

Er zal vanuit de RES Twente voorzien worden in een participatieproces voor het opstellen van de 
o.e.r.. Dat zal in ieder geval moeten voldoen aan de procedurele eisen voor een m.e.r.; deze 
voorziet in twee momenten om zienswijzen in te dienen: 

- in het voortraject:  na de publicatie van de openbare kennisgeving dat een 
m.e.r. procedure gestart wordt;  

- na afronding van het MER/OER:  het MER/OER wordt tegelijk met het (voor)ontwerp van 
het plan of besluit waarop het betrekking heeft ter inzage 

gelegd. Het MER/OER zal dus met het ontwerp van het 
kaderstellende deel van de RES Twente ter inzage worden 
gelegd (en kunnen zienswijzen worden ingebracht). 
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Met het opstellen van het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030 is een uitgebreid 
participatieproces doorlopen. Daarom vindt het college, los van de bovengenoemde wettelijke 
eisen, het belangrijk om inwoners en omwonenden  van Hengelo en de buurgemeenten te 

betrekken bij het vervolg proces. Daarvoor worden kaders opgesteld waar het vervolg 
participatieproces aan moet voldoen. Deze kaders worden aan de raad voorgelegd. Ook wordt de 
raad betrokken bij het opstellen van de RES Twente 2.0 waar de oer onderdeel vanuit maakt.  
   
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 
$handtekening$ 
$naam$ 


